
 

 

Tisková informace: Hradištko u Sadské – 23. 2. 2016 

LUŽA V ČELE BODOVÁNÍ VELKÉ TÚRY ZIMNÍHO POHÁRU  

V sobotu 20. února se v Hradištku uskutečnilo 2. kolo Zimního Jezdeckého poháru 2016 v 

parkurovém skákání. Díky velmi dobře obsazenému mítinku se tam odjely soutěže všech 

třech túr. Před třetím kolem se vedení v té nejobtížnější ujal Jiří Luža… 

 

Pravidla Zimního Jezdeckého poháru v parkurovém skákání dělí sérii soutěží do třech úrovní. Jezdci 
sbírají body za místo, kterého v soutěži dosáhli. Maximální příděl za jednu soutěž činí 20 bodů pro 
vítěze. Pakliže jezdec startuje s více koňmi, počítá se z dosažených výsledků pouze ten nejlepší. 

 

Nejvyšší překážky do 125 centimetrů překonávají jezdci v rámci velké túry. V prvním kole v Nových 
Zámcích se tato túra nekonala, a tak až druhé kolo 20. února v Hradištku určilo její průběžné pořadí. 
Vítězem se stal Jiří Luža s koněm Benito-S, a ujal se tak pohárového vedení před svým kolegou z 
Jezdecké stáje Schneider Janem Štětinou. Ten dojel druhý s Calenem S. Na třetím místě dokončila 
Veronika Špačková, která je tedy zároveň třetí na žebříčku průběžného bodování. 

 

Série s označením malá túra, jež se skládá ze soutěží s překážkami do 115 centimetrů, se uskutečnila 
při obou prozatím konaných kolech. V čele je po dvou závodech Denisa Vegrichtová, která v 
Hradištku zvítězila. Druhé místo se dělí mezi Lucii Strnadlovou, druhou v soutěži v Nových Zámcích, a 
Jiřího Lužu, který skončil v této túře druhý právě v Hradištku. Dělená je i třetí pozice na žebříčku, s 18 
body ji drží Natálie Kreislová a Markéta Miková. 

 

Základní túra, jejíž parkury jsou postavené na výšce do 100 centimetrů, má momentálně také dva 
lídry: Lucii Strnadlovou a Elišku Hasnedlovou. Dělený je i pomyslný stříbrný stupeň mezi Ivo Přibyla a 
Václava Kubištu a nakonec i třetí místo sdílí po druhém kole dva jezdci, a to Eliška Machalová a Anna 
Nová. 

 

Zimního Jezdecký pohár v parkurovém skákání pokračuje v sobotu 5. března v Hradištku u Sadské. 
Termíny seriálu, podrobné výsledky i kompletní pořadí pohárového bodování najdete na 
www.jezdeckypohar.cz.  

 

Kontakt: Josef Malinovský (PR manager zimního Jezdeckého poháru), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


